חוק עזר לתמר (רחצה על שפת הים) ,תשנ"א1991-
פורסם :חש"ם  ,564תשנ"א ( ,)41.15..5עמ' [ 465מעודכן ליום]511515151 :

בתוקף סמכותה לפי סעיף  55לפקודת המועצות המקומיות ,וסעיף  6לחוק הסדרת מקומות רחצה,
התשכ"ד ,5.65-מתקינה המועצה האזורית תמר חוק עזר זה:
הגדרות
- .1

בחוק עזר זה -

"בגד רחצה" בגד רחצה או צירוף של בגדים שיש בהם כדי למנוע חשיפת גופו של המתרחץ
בצורה בלתי צנועה;
"בעל חיים"  -כל בעל חיים ,למעט כלב המשמש להולכת עיוור;
"גלשן"  -סירה בצורת לוח המשמשת לשייט באמצעות מפרש או גלים;
"מועצה"  -המועצה האזורית תמר;
"ילד"  -ילד או ילדה שלא מלאו להם תשע שנים;
"מפגע"  -דבר העלול לסכן את חייו ,בטחונו ,בריאותו ,רכושו או נוחותו של אדם;
"מציל"  -כמשמעותו בצו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים),
התשכ"ה;5.64-
"מקום רחצה מוכרז"  -כמשמעותו בצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים
בים המלח ,סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוסדרים ,מצילים ,סדרנים ,פקחים ומגישי עזרה
ראשונה במקומות רחצה מוכרזים בים המלח) ,התשמ"ח;5.11-
"מתרחץ"  -אדם הנמצא בחוף רחצה מוכרז ,בין במים ובין בחוף;
"עגלה"  -כל עגלה שאינה רכב ,לרבות עגלת רוכל או עגלת סבל ולמעט עגלת ילדים;
"פקח"" ,סדרן"  -מי שראש המועצה מינהו בכתב לפקח או לסדרן ,לעניין חוק עזר זה;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן;
"רחצה"  -הימצאות גופו של אדם ,כולו או מקצתו ,בתוך המים הנמצאים בשטח מקום רחצה;
"רכב"  -כמשמעותו בסעיף  5לפקודת התעבורה ,למעט רכב בטחון כמשמעותו בתקנה 51
לתקנות התעבורה ,התשכ"א ,5.65-רכב של המועצה ורכב שירות ,כשהם נהוגים על ידי אדם
לצורך מילוי תפקידו;
"שעות רחצה"  -השעות שקבעה המועצה לרחצה ושהובאו לידיעת הציבור;
"שפת הים"  -השטח המשתרע בין קו שפל המים שבחוף מקום רחצה מוכרז ובין הקו בים
המרוחק שלוש מאות מטר מקו שפל המים ,וכן השטח המשתרע בין קו שפל המים ובין הקו
ביבשה ,כפי שסומן במפה הערוכה בקנה מידה  5:51,111והחתומה ביד ראש המועצה,
אשר העתקים ממנה מופקדים  -במשרדי המועצה ,במשרד הממונה על מחוז הדרום
ובמשרד הפנים בירושלים;
"תחנת הצלה"  -שטח מתוחם על חוף הים בו ממוקמת סוכת המציל1

תחולה
.2

(א) הוראות חוק עזר זה יחולו במקום רחצה מוכרז ועל שפת הים שלידו (להלן  -מקום
רחצה)1
(ב) המועצה תציין בשלטים את גבולות מקום הרחצה לכיוון היבשה1

חובת ציות
מתרחץ במקום רחצה ינהג בהתאם להוראות חוק עזר זה1
.3
הגבלת הרחצה בים
.4

במקום רחצה תהיה הרחצה אסורה -
( )5כאשר מונף דגל שחור מעל סוכת המציל;
( )5בשעות הרחצה בהתאם להוראות המציל1

מקומות מיוחדים במקום רחצה
.5

המועצה רשאית לקבוע במקום רחצה -
( )5מקומות אסורים או מוגבלים לרחצה;
( )5מקומות רחצה לגברים לחוד ולנשים לחוד;
( )1מקומות רחצה מיוחדים לבתי ספר ולגני ילדים;
( )5מקומות מיוחדים לקייטנות ,למשחקים או לספורט;
( )4מקומות מיוחדים למתרחצים לצורכי ריפוי1

חוף סגור
.6

(א) ראש המועצה רשאי לגדר או להורות על גידור שטחים במקום רחצה ולהסדיר הכניסה
לשטח בין בתשלום ובין בדרך אחרת (להלן  -חוף סגור)1
(ב) לא ייכנס אדם לחוף סגור אלא אם שילם דמי כניסה כמפורט בתוספת ובידו קבלה
על כך או אם ראש המועצה פטר אותו מתשלום דמי כניסה כאמור ,בפטור כללי או מיוחד;
האמור בסעיף זה אינו חל על חופי רחצה שאינם בבעלות המועצה1

חוף סגור שאינו מופעל בידי המועצה
.7

(א) המחזיק בחוף סגור שאינו מופעל בידי המועצה ,או אדם הגובה דמי כניסה או תשלום
עבור הרחצה והשימוש בחוף סגור כאמור ,חייב לקיים את הוראות החיקוקים החלים
על מקום רחצה מוכרז; לא יגבה אדם דמי כניסה או תשלום אחר ולא יאפשר למתרחץ
להיכנס לחוף סגור כאמור ,אלא אם קוימו לגביו ההוראות החלות לגבי מקום רחצה מוכרז1
(ב) בחוף סגור שאינו מופעל בידי המועצה ,רשאית המועצה לבצע בעצמה את הוראות
חוק עזר זה החלים על מקום רחצה ולחייב בהוצאותיה את המחזיק בו או את המפעיל
או האדם הגובה דמי כניסה או תשלום אחר עבור הרחצה או השימוש במקום רחצה;
לא שולמו הוצאות המועצה כאמור בסעיף זה ,יראו את המחזיק או המפעיל או האדם
הגובה דמי כניסה כאמור כמי שלא קיים את ההוראות כאמור לגבי מקום רחצה ויחולו
לגביו הוראות סעיף קטן (א)1

פיקוח על ילד
.8

(א) לא ירשה אדם ולא יתיר לילד שבפיקוחו להימצא במקום רחצה ללא פיקוח של אדם
שגילו לפחות  54שנים1
(ב) אדם שבפיקוחו נמצא ילד ידאג לשמירה על בטחונו ושלומו במקום רחצה וימלא אחר
הוראות חוק עזר זה1

לבוש
.9

(א) לא יימצא אדם ולא יתרחץ במקום רחצה ללא לבוש או ללא בגד רחצה1
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על ילד שטרם מלאו לו ארבע שנים1
(ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו במקום שהמועצה קבעה אותו כמקום רחצה מיוחד
שמותרת בו רחצה ללא לבוש או ללא בגד רחצה1

השכרה והעמדה של כסאות מרגוע ,אוהלים ,סירות וציוד צלילה
.11

(א) לא יעמיד אדם במקום רחצה לשם השכרה כסא מרגוע ,צריף ,סככה ,אוהל ,שמשיה,
מחסה או כיוצא באלה ,אלא לפי היתר שנתן ראש המועצה ,ובמקום ,בתנאים ,בזמנים
ובתשלום שנקבעו בידי המועצה ,כנקוב בתוספת1
(ב) לא ישכיר אדם ולא ימכור במקום רחצה סירות ,ציוד צלילה וספורט ימי וכיוצא באלה,
אלא לפי היתר שנתן ראש המועצה ,ובמקום ,בתנאים ,בזמנים ובתשלום שנקבעו
בידי המועצה ,כנקוב בתוספת1

רכב ,בעלי חיים וכלבים
.11

(א) לא יכניס אדם ולא יתיר למבוגר או לילד להכניס למקום רחצה כלי רכב ,למעט רכב
נכים שהורשה לכך ,לרבות עגלה ,למעט אופניים כשהם מובלים ביד לצורך העמדתם
במקום שנקבע לכך בידי ראש המועצה ולמעט עגלות נכים ועגלות לפעוטות1
(ב) לא יביא אדם למקום רחצה בעלי חיים ,למעט כלבים המשמשים להנחיית עיוור,
ובלבד שהכלב כאמור קשור ברצועה ומחסום לפיו1
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,המפעיל חוף סגור או המחזיק בו או אדם הגובה
דמי כניסה או תשלום אחר עבור הרחצה או השימוש בחוף הסגור יהיה רשאי לקיים
שירותי הולכת נוסעים אליו ולצורך זה יהיה רשאי להכניס למקום רחצה כלי רכב
לצורך הורדת והעלאת נוסעים בלבד ,במקום ובמסלול שיקבע ראש המועצה,
ובלבד שלא יחנה במקום רחצה ויעזוב את המקום מיד עם גמר הורדת הנוסעים
או העלאתם לפי העניין1

איסור גרימת מפגע
( .12א) לא יעשה אדם מעשה העלול לגרום סכנה ,מפגע או נזק לאדם אחר ,או עלול להפר את
הסדר במקום הרחצה1
(ב) לא יעשה אדם צרכיו במקום רחצה ,אלא במקומות שיוחדו לכך בידי המועצה1

איסור הקמת רעש ומניעתו
.13

(א) לא יקים אדם רעש במקום רחצה ולא יעשה מעשה העלול לגרום לרעש בלתי סביר ,בין
בקולו ובין באמצעים אחרים1
(ב) מי שילד או מבוגר נמצאים בפיקוחו חייב למנעם להקים רעש כאמור בסעיף קטן (א)1

איסור גרימת נזק
.14

לא יגרום אדם נזק לרכוש המועצה ולא יסיר ,לא יגרור ,לא ישחית ,לא יקלקל ולא ילכלך
שלט או מודעה במקום רחצה שהוצבו ,הודבקו או פורסמו בידי המועצה ,מטעמה
או על פי הוראותיה1

איסור זיהום
.15

(א) לא יחזיק אדם במקום רחצה ,למטרה כלשהי בחומר העלול ללכלך או לזהם את המקום
ולא יעשה במקום רחצה דבר העלול ללכלכו ,לזהמו או להשחיתו1
(ב) לא ילכלך אדם ולא יזהם בצורה כלשהי מקום רחצה וכן לא יזרוק אדם ,לא ישאיר,
לא יפזר ולא יטמון בו פסולת או אשפה ממין וסוג כלשהו ,וכן דבר אחר או חפץ העלול
לגרום ללכלוך ,אי סדר או נזק לאדם או לרכוש1

איסור מכירת מכלי זכוכית
.16

לא ימכור אדם במקום רחצה ,לא ישאיל ולא ירשה לאחר למכור או להשאיל במקום רחצה
בקבוקי זכוכית ,צנצנות זכוכית או מכל זכוכית אחר ,אלא בהיתר מראש המועצה
ובהתאם לתנאי ההיתר1

הגבלת שימוש באמצעי ציפה
 - .17רשאי המציל לאסור או להגביל את השימוש באמצעי ציפה  -מזרונים ,סירות גומי ,אבובים
וכיוצא בהם1
גב ול רחצה וסיכון חיים
 .18לא יעבור אדם בשחייה בים מעבר לתחום מאה מטר מקו שפל המים שבחוף וכן ולא ישחה
אדם באופן העלול לסכן את חייו או גופו של אדם אחר1
ציות להוראות מציל ,פקח וסדרן
.19

(א) מי שקיבל אות אזהרה או הודעה ממציל ,מפקח או מסדרן למניעת סכנה לעצמו או
לאדם אחר ,למניעת הפרעה למתרחצים או לשמירת הסדר והניקיון במקום רחצה
יציית להם1
(ב) לא ישתמש אדם במקום רחצה פרט למציל ,בסירות הצלה ובציוד הצלה או במכשיר
אחר שבתחנת הצלה ,ולא ישתמש באות הדומה לזה שניתן בידי המציל ,אלא בהסכמתו1

קריאה לעזרה ללא צורך
 .21לא יתראה אדם ולא יעמיד פנים ,בין בצעקה ,בהעוויה ובין באופן אחר ,כנתון בסכנה ולא
יתנהג באופן העשוי לגרום לאחרים לחשוב כי הוא נתון בסכנה וקורא לעזרה ,אלא אם כן יש צורך
בכך1

שעות רחצה שונות לגברים ונשים
.21

לא ייכנס אדם למקום רחצה במועד שנקבע בידי המועצה לרחצה לשאינם בני מינו1

מחלות
 .22לא יבוא אדם למקום רחצה בשעות הרחצה כשהוא חולה במחלה מדבקת או כשעל גופו
פצעים פתוחים ,אלא במקום רחצה שנקבע במיוחד לצורך זה בידי ראש המועצה ובהתאם לתנאיו1
פשיטת יד
.23

לא יפשוט אדם יד במקום רחצה1

קייטנות
.24

לא ינהל אדם קייטנה במקום רחצה אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאיו1

סמכויות ראש המועצה
( .25א) ראש המועצה ,סדרן ,פקח או מציל רשאים להיכנס בכל עת לכל מקום כדי לבדוק אם
נתמלאו הוראות חוק עזר זה או כדי לבצע פעולה שהם או המועצה רשאים לבצע
על פי ההוראות כאמור1
(ב) ראש המועצה ,פקח או סדרן רשאים להסיר ,לקחת ,לסלק ,להוביל ולהוציא ממקום
רחצה אוהל ,כסא מרגוע ,סירה ,מכשיר ספורט ,בעלי חיים ,מודעה ,שלט או דבר ,חפץ
או חומר שהונחו ,סודרו ,הוצבו ,הוקמו או הנמצאים בו ומשתמשים בהם בניגוד להוראות
חוק עזר זה1
איסור הפרעה
.26

לא יפריע אדם לראש המועצה ,לפקח ,לסדרן ,או למציל ולא ימנע אותם מהשתמש
בסמכויותיהם לפי חוק עזר זה1

היתרים
.27

המועצה או ראש המועצה ,לפי העניין ,רשאים ,לפי שיקול דעתם ,ליתן היתר לפי חוק עזר
זה ,לסרב לתיתו ,להתלותו או לבטלו ,לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ,לגרוע מהם,
לשנותם או לבטלם1

אגרות
.28

בעד מתן היתר לפי חוק עזר זה ישלם המבקש לקופת המועצה אגרות כמפורט בתוספת1
האמור בסעיף זה אינו חל על חופי רחצה שאינם בבעלות המועצה1

הודעות
.29

(א) ראש המועצה רשאי ,בהודעה בכתב ,להורות ולדרוש מאדם שעבר על הוראה מהוראות
חוק עז ר זה לבצע את העבודות הדרושות לשם החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה לפני
שנעברה העבירה ,בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה1
(ב) ההודעה תכלול את התקופה שבה יבוצעו העבודות כאמור בסעיף קטן (א)1
(ג) אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה1

(ד) לא מילא אדם אחר דרישות ראש המועצה בהודעה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו(-ב)
או ביצע את העבודה שלא בהתאם לתנאים ולפרטים הקבועים בהודעה ,רשאית המועצה
בעצמה או באמצעות אחרים ,לבצע את העבודה הדרושה ולגבות את הוצאות הביצוע
מאותו אדם; תעודה מאת ראש המועצה בדבר שיעור ההוצאות תשמש ראיה לכאורה לדבר1
איסור לעסוק ברוכלות
.31

לא יעסוק אדם ברוכלות במקום רחצה אלא בהיתר מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי
ההיתר1

מסירת הודעות
.31

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת או
נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב רשום
אל אותו אדם לפי מעונו או מען עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה; אם אי אפשר לקיים
את המסירה כאמור תהא המסירה כדין אם הודבקה ההודעה במקום בולט
באחד המקומות האמורים או נתפרסמה בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם
הוא בשפה העברית1

עונשין
 - .32העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו  -קנס  5,511שקלים חדשים* ואם הייתה
העבירה נמשכת ,דינו  -קנס נוסף  44שקלים חדשים* לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו
בדין או אחרי שנמסרה לו על כך הודעה בכתב מאת ראש המועצה * 1תחילה ביום  ;541415..4חש"ם 1411

שמירת דינים
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האמור בחוק עזר זה אינו בא לגרוע מהוראותיו של דין אחר1

תוספת
(סעיפים  51ו )51
האגרה בשקלים חדשים
שבת או חג
יום חול
.1

דמי כניסה חד פעמיים -
א 1למבוגר
ב 1לקטין (מגיל  ,)51-51לחייל ,שוטר ,נכה

5
5

4
1

ג 1לקבוצות מעל  51מבוגרים או קטינים  51% -הנחה מהמחיר הנקוב בפסקאות א' או ב',
לפי העניין
.2

דמי כניסה לעונת רחצה -
א 1למבוגר
ב 1לקטין (מגיל  ,)51-51לחייל ,שוטר ,נכה

511
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ג 1לקבוצות מעל  51מבוגרים או קטינים  51% -הנחה מהמחיר הנקוב בפסקאות א' או ב',
לפי העניין
.3

היתר שנתי -
א 1להעמדת כסאות מרגוע למטרת השכרה ,לכל כסא
ב 1להעמדת שמשיה למטרת השכרה ,לכל שמשיה
ג 1להעמדת מיטות שיזוף למטרת השכרה ,לכל מיטה
כ"ד באב התשנ"א ( 5באוגוסט )5..5
יואב גבעתי
ראש המועצה האזורית תמר
נתאשר1
אריה דרעי
שר הפנים
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